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Abstract 
 
Formativ bedömning är en bedömningsmetod i skolan, och något som förespråkas inom 
lärarutbildningar. Däremot har upplevelser visat att lärare ute i arbetslivet inte alltid delar 
denna åsikt. Denna studie är en forskningsöversikt, vars syfte har varit att undersöka befintlig 
vetenskaplig forskning om lärares användning av, och uppfattningar om formativ bedömning i 
undervisningen, samt vad elever har för uppfattningar om bedömningsmetoden. 
Forskningsöversiktens empiri har insamlats genom systematiska databassökningar och 
besvarat syftet med hjälp av tio vetenskapliga artiklar, som på olika vis berört ämnet formativ 
bedömning, både från lärar- och elevperspektiv. Resultatet av forskningsöversikten visar på 
en kunskapsbrist hos lärare kring användandet av formativ bedömning, och att detta även har 
påtalats av elever som uppgett att de mottagit återkoppling av bristande kvalitet. Dessutom är 
tidsbristen en avgörande faktor som påverkat bedömningens kvalitet. Däremot har resultatet 
visat att både elever och lärare uttryckt ett positivt synsätt på formativ bedömning. 
Förutsättningarna för formativ bedömning i undervisningen diskuteras, bland annat i relation 
till skolämnet hem- och konsumentkunskap. I framtiden kan det vara av intresse att undersöka 
hur formativ bedömning upplevs av lärare och elever i Sverige, samt hur lärare använder sig 
av detta i undervisningen i den svenska skolan. En forskning inom frågan som även lyfter 
skolämnet hem- och konsumentkunskap hade bidragit till att minska det forskningsgap som 
finns kring skolämnet. 
 
 
 
 



 

 
 

Förord 
 
Vi vill tacka vår handledare Ann Parinder för gynnande samtal och råd under arbetsprocessen 
av denna forskningsöversikt.  
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1 Inledning 
 

Bedömning är något aktuellt i varje lärares arbetsliv, och aktuella begrepp som ofta diskuteras 
är användningen av summativ- eller formativ bedömning. Lawless (2021) menar att formativ 
bedömning kan utveckla en elevs slutresultat i positiv bemärkelse, medan den summativa 
enbart ger bedömning på ett färdigställt resultat, utan chans till utveckling. Enligt ”Läroplan 
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet” (Lgr11, 2019) skall undervisningen “[...] 
främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (s.5). Med formativ 
bedömning i undervisningen kan ett fortsatt lärande växa fram, samt att eget engagemang 
skapas hos eleverna. Leighton (2019) hävdar att lärare och forskare har en begränsad 
förståelse av elevers uppfattningar om den formativa bedömningen, samt hur eleverna 
använder sig av den återkoppling de får. Detta är problematiskt då den återkoppling eleverna 
ges bör stimulera till fortsatt lärande, då undervisningen enligt Lgr11 (2019) skall vara 
anpassad utifrån elevers förutsättningar, och bidra till största möjliga kunskapsutveckling. 
Lärare som vill implementera formativ bedömning i sin undervisning, har till sin hjälp 
exempelvis Lundahls (2014) fem strategier, för att säkerställa att bedömningsmetoden 
används på ett framgångsrikt sätt. 

Denna forskningsöversikt syftar till att synliggöra den forskning som påvisar lärares och 
elevers uppfattningar om formativ bedömning och dess komplexitet. Med denna 
forskningsöversikt, kan lärarstudenter och övriga intresserade, få möjlighet att se en 
sammanfattad bild av den formativa bedömningens för- och nackdelar, och för att skapa 
medvetande om dess meningsfullhet i undervisningen, med betoning på skolämnet hem- och 
konsumentkunskap. 

 
2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna forskningsöversikt är att belysa lärares uppfattningar om formativ 
bedömning, samt användning av det i undervisning. Studiens syfte är också att belysa 
uppfattningar om formativ bedömning ur ett elevperspektiv. 
 
De frågeställningar denna forskningsöversikt är baserad på är: 

- Hur uppfattar och använder lärare formativ bedömning i undervisningen? 
- Hur uppfattar elever formativ bedömning i undervisningen? 

 
3 Bakgrund 
 
I bakgrunden kommer begrepp som formativ bedömning, summativ bedömning samt kamrat- 
och självbedömning beskrivas. Bakgrunden lyfter även upp hur formativ bedömning kan 
fungera som studiemotiverande för elever, och beskriver olika teorier kring människors 
lärande. Avslutningsvis beskrivs skolämnet hem- och konsumentkunskap, och ämnets 
förutsättningar. 
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3.1 Formativ bedömning 
 
Formativ bedömning är ett begrepp som används för att beskriva en bedömning vars syfte är 
att vidareutveckla lärande. Formativ bedömning innebär att det i undervisningen ges 
återkoppling löpande till elever. Lundahl (2014) menar att det ska ge eleven förståelse kring 
vad som förväntas av dem, var elevens förmågor är i relation till målet för stunden, samt vad 
som behöver vidareutvecklas för att eleven ska nå det tänkta målet. Leenknecht m.fl. (2021) 
presenterar en liknande beskrivning, då elevernas förmågor tolkas av läraren i en formativ 
bedömningsmetod, för att läraren därefter skall kunna anpassa undervisningen. Med detta 
menar de att fokus med denna bedömningsmetod handlar om elevers kunskapsutveckling.  
 
Begreppet, precis som summativ bedömning som kommer presenteras nedan, myntades i 
slutet av 1960-talet av Michael Scriven (Korp, 2011). Användningen av dessa begrepp kom 
dock att få sitt genombrott under 1990-talet, efter en artikel om ämnet av Dylan Wiliam och 
Paul Black (Lundahl, 2014). De hävdade att formativ bedömning är ett verktyg som leder till 
en mer gynnande kunskapsutveckling, och att det i sin tur resulterar i bättre skolresultat. 
Lundahl (2014) påpekar att forskare generellt inom bedömning har ett större intresse för de 
olika utvecklingsprocesser som sker inom undervisningen, och lyfter lärarens roll i elevens 
lärande, och vad läraren kan bidra med till eleven genom återkoppling. Klapp (2015) 
presenterar att “En viktig aspekt inom formativ bedömning är just att läraren tar reda på vad 
eleven kan och förstår för att anpassa undervisningen så att eleven kan utveckla och nå de mål 
som är satta” (s.43). Lundahl (2014) sammanfattar syftet med formativ bedömning att det 
fungerar som en process som ändrar avståndet mellan elevens resultat och det förväntade 
slutresultatet enligt de uppsatta målen. Detta hävdas även av Weurlander m.fl. (2012), som 
menar att formativ bedömning bidrar positivt till en kunskapsutveckling hos eleverna. 
 
Lundahl (2014) har förtydligat syftet och användandet av formativ bedömning genom att 
konkretisera det i fem strategier: 

1. “Tydliggöra lärandemål, kunskapskvaliteter och betygsnivåer” (Lundahl, 2014, s.89). 
Det primära för strategin är att läraren inledningsvis bildar en uppfattning om 
styrdokumenten, för att sedan kunna tydliggöra dessa till eleverna och koppla det 
samman med den aktuella undervisningen. Lundahl (2014) visar exempel på hur detta 
kan implementeras i undervisningen, genom att exempelvis låta eleverna få möta 
material som elevexempel, som kan synliggöra hur ett tänkt arbete kan se ut och vilka 
kvaliteter som krävs av dem. Elevexemplen menar Lundahl (2014) visar eleverna vad 
ett slutfört arbete bör innehålla, och tydliggör för eleven vilka av deras förmågor eller 
ageranden det är som läraren bedömer.  

2. “ Att skapa tydliga tecken på lärande” (Lundahl, 2014, s.109).  
Denna strategi handlar om att som lärare planera för en varierande undervisning, för 
att eleverna ska kunna öva och visa sina kunskaper genom flera olika sätt, i stället för 
att enbart använda sig av en undervisningsform som kan missa att belysa viktiga 
aspekter. Lundahl (2014) menar att lärare behöver ställa utmanande frågor till eleverna 
för att starta en tankeprocess, och att deras tankar sedan även synliggörs i deras 
arbete.  

3. “Att ge återkoppling som utvecklar lärandet” (Lundahl, 2014, s. 127).  
Den tredje strategin innefattar att ge återkoppling som är framåtsyftande och konkret 
till eleven för att bidra till ett fördjupat lärande. Den skall innefatta något som kan 
utmana elevens tänkande på nytt, för att utveckla kunskapen ytterligare (Lundahl, 
2014).  
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4. “Att aktivera eleverna som resurser åt varandra” (Lundahl, 2014, s. 135). 
Strategin innebär att läraren använder sig av bland annat dialogen som sker i 
klassrummet med eleverna. Lundahl (2014) beskriver hur läraren kan använda sig av 
elevers förslag eller svar på frågor i exempelvis teoretiska genomgångar. Detta bidrar 
till att eleverna får känna delaktighet i undervisningen, samtidigt som det fungerar 
som en metod för läraren att visa eleven direkt återkoppling och bekräftelse att den har 
kunskap, eller är nära det rätta svaret. En annan metod är att läraren implementerar 
kamratbedömning i sin undervisning. Genom kamratbedömning kan eleverna fungera 
som resurser för varandra, samtidigt som det bidrar till en ökad förmåga hos eleven 
själv att kunna värdera sina egna kunskaper (Lundahl, 2014).  

5. “Att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer” (Lundahl, 2014, s. 145). 
Den femte och sista strategin som visar hur en lärare kan använda formativ 
bedömning, handlar om hur eleverna själva ska ta ansvar för sitt lärande. Lundahl 
(2014) menar att de elever som tar ansvar genom att vara aktiva i undervisningen, 
även är de elever som lär sig mer effektivt. En metod Lundahl (2014) lyfter, beskriver 
hur läraren kan bidra till detta, genom att exempelvis inte ge ut de korrekta svaren 
efter avslutad uppgift. Läraren kan i stället ge återkoppling som bidrar till att eleven 
själv granskar sina svar, och ser var den har gjort fel, och vad som därmed kan 
förbättras.  

 
När en lärare arbetar med formativ bedömning i sin undervisning, är det viktigt att skapa 
förståelse hos sig själv och hos eleverna kring syftet av bedömningsmetoden, och hur det görs 
på bästa möjliga sätt. Klapp (2015) hävdar att det är viktigt i lärarens bedömning av uppgifter 
att komma ihåg att det är just uppgiften i sig som bedöms och inte eleven i fråga. Weurlander 
m.fl. (2012) lyfter att formativ bedömning kan framhävas på olika sätt i undervisningen, likt 
strategierna ovan, men att dess huvudsakliga syfte alltid är att återkopplingen eleverna blir 
tilldelade skall vara bidragande till kunskapsutveckling.  
 
3.2 Summativ bedömning 
 
Definitionen av summativ bedömning kan beskrivas vara en bedömning av utfört arbete i 
skolan, till skillnad från den formativa bedömningen som tidigare beskrivits är en bedömning 
för fortsatt lärande (Klapp, 2015). Den väsentliga skillnaden mellan dessa former av 
bedömning är vilket syfte de har för eleven, eller skolan. En summativ bedömning görs ofta i 
anslutning till slutet av ett arbetsområde eller termin, för att summera elevens kunskaper som 
den visat under en bestämd tidsperiod. Bedömningen mynnar ut i ett omdöme eller betyg, 
beroende på vilken årskurs eleven befinner sig i. Detta är även av intresse från andra aktörer, 
exempelvis om eleven söker sig till vidare utbildning då betygen är avgörande i en 
urvalsprocess (Klapp, 2015). 
 
3.3 Formativ bedömning som motivation 
 
För elever är motivation en viktig faktor för en lyckad prestation i skolan, och motivationen 
kan påverkas både positivt och negativt av formativ bedömning. Däremot är motivation något 
individuellt, och svårt att mäta (Sivenbring, 2016). Motivationen kan påverkas av yttre 
faktorer, exempelvis den bedömning som ges i undervisningen, eller vilken form av 
bedömning det är som konstruerats. Sivenbring (2016) menar att det kan kopplas till hur 
elever uppfattar den uppgift de arbetar med, om den uppfattas viktig kan det avgöra elevens 
nivå av motivation. Det är flera faktorer som kan påverka en individs motivation, och därför 
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är det problematiskt att enbart argumentera för att det handlar om uppgiftens värde enligt 
eleven. Korp (2011) hävdar att en kontinuerlig användning av bedömningar som utförs 
formativt, kan öka motivationen hos eleven och bidra till en utveckling av deras egna lärande. 
Sivenbring (2016) menar dock att bedömningen främst har en positiv påverkan på elever som 
anses vara högpresterande, och att lågpresterande elever i stället kan uppfatta bedömning i 
form av återkoppling som något överväldigande, och har därför en negativ inställning till det. 
Lundahl (2014) hävdar däremot att det är de elever som anses lågpresterande som skulle 
gynnas mest av formativ bedömning. Detta stärks även av Korp (2011) som menar att 
återkopplingen kan hjälpa eleven att utveckla strategier för lärande, vilket i sin tur kan leda till 
mindre frustration och att eleven bygger en starkare tro på sin egen förmåga. Det är därför av 
vikt att läraren i fråga konstruerar återkoppling som är anpassad för den aktuella situationen 
och elevgruppen, då den annars kan tappa sin betydelse. Klapp (2015) hävdar att 
motivationen för studier kan öka hos eleverna om syftet med undervisningen är tydliggjord av 
läraren.  
 
3.4 Kamrat- och självbedömning 
 
Lundahl (2014) beskriver att kamrat- och självbedömning är bedömningsmetoder där eleverna 
involveras, och där de fungerar som resurser för varandra genom att bedöma varandras 
förmågor. Kamratbedömning bidrar till att eleven utvecklar ett självständigt lärande enligt 
Korp (2011). Enligt Lgr11 (2019) är det tänkt att varje elev “utvecklar förmågan att själv 
bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna 
arbetsprestationerna och förutsättningarna” (s.16).  
 
Elevers prestationer höjs till en högre nivå genom att de aktiveras i sitt eget lärande hävdar 
Wiliam (2019). Detta kan göras genom självbedömning då eleverna får synliggöra sina egna 
kunskaper i ett summativt syfte och genom detta sätt får de en djupare insikt inom ämnet. 
Vidare klargör Wiliam (2019) att självbedömning kan vara ett gynnande bedömningsredskap 
för eleven. Det krävs då av läraren att det implementeras i undervisningen med jämna 
mellanrum, för att eleven ska lära sig att bemästra uppgiften och samtidigt se anledningen till 
att den hjälper dennes egna utveckling. För att arbeta med bedömningsmetoder som dessa, 
behöver läraren även precisera syftet med kamrat- och självbedömning och se till att eleverna 
har förstått lärarens mål och förväntningar. Om inte elevernas uppfattning är i linje med 
lärarens syfte, måste läraren se över sin undervisning och hur denne kan utveckla detta vidare 
till kommande moment (Lundahl, 2014). 
 
3.5 Vad säger styrdokumenten? 
 
I den svenska grundskolan är det läroplanen som fastställer både verksamhetens 
arbete, samt undervisningens innehåll. I lärarprofessionen ingår bedömning av elever 
bland arbetsuppgifterna. Enligt Lgr11 (2019) skall skolan “främja alla elevers 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (s.5). Det är därför lärarens 
uppdrag att bidra med en givande undervisning, som skall både utveckla och skapa 
intresse hos eleverna. 
 
Det framgår inte i klartext i läroplanen om definitionen av formativ bedömning, 
däremot går det att finna delar som är applicerbara till begreppet. Det visar sig 
exempelvis inom målen som finns fastställda för skolan, då Lgr11 (2019) klargör att 
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en lärare i undervisning skall “utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt 
ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan” (s.14). Med detta citat går det att 
finna ett samband med formativ bedömning, då elevernas individuella lärandeprocess 
sätts i fokus, och att eleverna själva utvecklar kontroll över sitt lärande. Lgr11 (2019) 
fastställer att “Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (s.6). Innebörden av 
detta citat handlar om att ingen undervisning är den andra lik, då den alltid anpassas 
utifrån elevgruppen och dess förutsättningar, och ska tillåta möjlighet för elever att 
utvecklas i bästa förmåga. 
 
3.6 Teorier om lärande 
 
Det finns olika teorier om lärande som utvecklats genom åren av kända forskare som tydligt 
har implementerats i undervisning och fått fäste i skolvärlden. Några kända teoretiker som är 
aktuella i denna forskningsöversikt är pragmatismens John Dewey, Jean Piaget som 
förespråkar konstruktivismen och Lev Vygotskij som tongivande för den sociokulturella 
teorin. 
 
3.6.1 Att lära genom att göra 
 
En pragmatiker som gjort stort intryck inom skolvärlden är John Dewey, som var en 
mångsidig forskare inom pedagogik, vars intresse för demokrati och politik genomsyrat hans 
arbete. Inom skolvärlden finns olika lärandeteorier, och pragmatismen är den teori som 
influerats av John Deweys arbete (Säljö, 2014). Inom denna teori bör skolan efterlikna 
elevens vardag och hur elevens erfarenheter kan kopplas till skolan. Med detta menas att 
elevens vardag inte skall vara uppdelad i två olika världar, skolans värld och en utanför den. 
Det skall läggas ett fokus på att elevernas olika kunskaper från livet vävs samman. Därav 
hävdar Säljö (2014) att en avgörande faktor för bra ledarskap, är att läraren i fråga skall kunna 
implementera sina elevers tidigare erfarenheter i sin undervisning, för att främja elevers 
fortsatta progression. 
 
Det som bland annat karakteriserar pragmatismens syn på lärande, är att människan oftast har 
genomgått en reflektion kring tillvägagångssätt innan något praktiskt har utförts. Detta kan 
förstås som att kunskap uppstår genom de reflektioner som görs kring handlandet. Ett 
genomgående tema kan sägas vara att människor lär sig genom att göra (Säljö, 2014). Säljö 
(2014) menar att “Vi lär när vi aktivt konfronterar ett problem eller något som är oklart” (s. 
296). Med detta menas att människor skapar en progression genom att göra något aktivt. 
 
Att ett lärande ska ske genom en faktabaserad undervisning där eleverna främst skall 
memorera fakta, är något som inte förespråkas i ett pragmatiskt synsätt på lärande. Säljö 
(2014) menar att elever i skolan alltför ofta blir överväldigade med alldeles för mycket 
information för att de ska kunna ta det till sig och göra något med den. Det ligger därav för 
stor vikt på att eleverna ska lära sig att memorera kunskap, och därför förespråkas det att 
kunskapen bör appliceras på något praktiskt för att eleverna ständigt ska utvecklas, och 
slutligen ha förmågan att se att teori och praktik hänger ihop (Säljö, 2014). 
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3.6.2 Att lära genom tänkande 
 
En annan lärandeteori som det talas om inom skolan är kognitivismen. En person som ofta 
kopplas till denna teori är Jean Piaget. Jean Piaget var i grunden en schweizisk biolog, som 
kom att arbeta med utvecklingspsykologi (Nationalencyklopedin, 2022). Säljö (2014) 
beskriver att det inom lärandet innebär ett fokus på elevens tänkande fram till ett resultat, och 
att det inte läggs stort fokus på vad det faktiska resultatet är. Det är av vikt att undervisningen 
i skolan anpassas efter var eleven är i sitt tänkande, det vill säga elevens utvecklingsnivå. En 
grundtanke är att eleven ska kunna använda sig av de kunskaper denne har, och även lära sig 
av eventuella misstag för att kunna komma vidare i sin kunskapsutveckling. 
Klapp (2015) lyfter att om en lärare skulle välja att implementera denna kunskapssyn i sin 
undervisning, hade denne valt att inkludera aktiviteter som bidrar till att eleverna har mer 
inflytande över sina uppgifter. Det bidrar till att eleverna lär sig att arbeta självständigt och ta 
ansvar för sitt lärande. Förutom det självständiga arbetet, lyfter Säljö (2014) att lärandeteorin 
uppmuntrar till samarbete mellan elever, då det bidrar till en gemensam utveckling mellan 
dem. Sammanfattningsvis kan det sägas att elever ska få mer utrymme att självständigt nå ny 
kunskap. En undervisningsform där läraren har allt ansvar för innehållet, och där 
undervisningen inte anpassas till det stadie eleven befinner sig i, anses inte hållbart, då eleven 
inte kan tillgodogöra sig den kunskap som är för avancerad för deras förutsättningar (Säljö, 
2014).  
 
3.6.3 Att optimera lärande  
 
Teorier om lärande innefattar forskning om hur framgångsrik undervisning kan skapas genom 
att inkludera faktorer som optimerar chanserna till inlärning. Säljö (2014) lyfter fram att 
”Kunskaper, och färdigheter hos människor är inte teoretiska eller praktiska, de är alltid både 
och” (s. 301). Vidare konstaterar Säljö (2014) att detta är det som karakteriserar den 
sociokulturella teorin inom lärande. Teorin är baserad på arbetet av den ryske Lev Vygotskij, 
som var verksam under början av 1900-talet inom psykologi (Nationalencyklopedin, 2022), 
och har människans tänkande, samt det sociala samspelet i fokus. Säljö (2014) beskriver 
begreppet mediering och menar att det innefattar två olika redskap för lärande – den språkliga, 
och den materiella. Dessa redskap anses nödvändiga för människans förmåga att skapa sig en 
förståelse av omvärlden, och hjälper människan att kommunicera och tänka.  
 
Säljö (2014) beskriver Vygotskijs koncept om den närmaste proximala utvecklingszonen, som 
beskriver lärande som en ständig pågående process. När människan får förståelse för ett 
begrepp ligger det inte långt ifrån att hen snart förstår ett till. En ny kunskap leder till en 
annan och det är på detta sätt vår kunskap utökas och fördjupas. Säljö (2014) beskriver att det 
är i denna zon som människor har en utökad känslighet för information. Att ha detta i åtanke 
är aktuellt som lärare vid planering av undervisning och de undervisningsmetoder som 
används, då lärare vill att eleverna ges förmågan till ett framgångsrikt lärande. Ansvaret ligger 
hos läraren, då undervisningen skall innefatta rätt nivå av stöttning och utmaning, för att 
motverka att elever upplever frustration eller för låg stimulans. Sammanfattningsvis för de 
teorier om lärande som presenterats, menar Säljö (2014) att: 
 

”De olika perspektiv på lärande som redovisats pekar mot olika sätt att organisera 
undervisning. Men frågan om hur undervisning faktiskt gestaltas kan aldrig enbart 
besvaras utifrån en vetenskaplig teori. Slutligen blir det mötet mellan den vuxne och 
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eleven som avgör hur teoretiska perspektiv förverkligas och vilka konsekvenser de 
får” (s. 308). 

 
Det finns alltså flera faktorer som påverkar människors inlärning som är viktiga att ha i 
beaktning, framför allt är det sociala samspelet mellan lärare och elev en avgörande faktor för 
undervisningen. 
 
3.7 Hem- och konsumentkunskap 
Ett av grundskolans ämnen, som innefattar både teoretiska och praktiska moment, är hem- 
och konsumentkunskap. Lgr11 (2019) hävdar att “Undervisning i ämnet hem- och 
konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, 
ekonomi och konsumtion i hemmet” (s.41). Dessa delar innefattar bland annat matlagning, 
hållbara val vid konsumtion och redskap för att kunna sköta sin privatekonomi. Skolämnet 
innehåller både praktiska och teoretiska moment, och är i dagsläget (2022) grundskolans 
minsta ämne när det gäller antal timmar. Elever har under låg- och mellanstadiet rätt till 36 
undervisningstimmar, respektive 82 timmar i högstadiet. Detta resulterar i totalt 118 
undervisningstimmar under grundskolan (Skolverket, 2022). Tidsaspekten är därför en 
ramfaktor som påverkar undervisningen, då tid ska finnas för eleverna till både planering, 
utförande och reflektion (Hjälmeskog & Höijer, 2019). Då hem- och konsumentkunskap 
räknas som ett praktisk-estetiskt ämne, går det att se “kunskap i handling” som en central del 
av skolämnets undervisning. Det betyder att teori och praktik integrerar med varandra 
(Skolverket, 2011; Molander, 1996). I Skolverkets (2011) kommentarmaterial för kursplanen 
inom hem- och konsumentkunskap, beskrivs det att inom undervisningen finns både 
teoretiska delar och praktiska delar, exempelvis matlagning, och att det är viktigt att dessa 
kopplas samman. Det kan vara genom att det praktiska arbetet innehåller reflekterande 
moment, där eleverna får kombinera flera perspektiv från den teoretiska undervisningen ihop 
med det praktiska de arbetar med. Skolverket (2011) benämner detta som “Att reflektera i 
handling [...]” (s.8).  
 
Kamrat- och självbedömning är en applicerbar bedömningsmetod inom skolämnet hem- och 
konsumentkunskap, och kan underlätta bedömningsarbetet för läraren, som ofta kan möta 
utmaningen att se alla elevers förmågor samtidigt. De praktiska momenten innefattar ofta 
samarbete, vilket leder till att eleven får ett större ansvar i att bedöma sig själv, och 
klasskamrater, enligt Lindblom (2019). Kamrat- och självbedömning är möjligt att applicera 
på flera delar av det centrala innehållet för hem- och konsumentkunskap, exempelvis 
“Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet” (Lgr11, 
2019, s.42). Denna del av det centrala innehållet är relevant i majoriteten av de praktiska 
momenten i skolämnet, och är en del av undervisningen där elevernas progression synliggörs 
kontinuerligt.  
 
Lindblom (2016) beskriver att ramfaktorer som påverkar undervisningen inom hem- och 
konsumentkunskap bland annat är lokalens utformning, samt lektionstid. Lindblom (2016) 
hävdar att lokalerna ska kunna tillgodogöra eleverna med de förutsättningar de behöver för att 
nå kunskapsmålen. Lindblom m.fl. (2016) lyfter att tidsaspekten är avgörande för 
undervisningens kvalitet, och även hur läraren väljer att strukturera upp undervisningstiden.  
 
4 Metod 
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Bryman (2011) hävdar att personliga erfarenheter kan vara bakgrund till val av ämne för 
forskning. Denna studie grundar sig från erfarenheter av ämneslärarutbildningen, där formativ 
bedömning kontinuerligt har förespråkats. Enligt våra erfarenheter från våra perioder med 
verksamhetsförlagd utbildning, råder det delade meningar om den formativa bedömningens 
meningsfullhet i undervisningen. Detta har lett till valet av ämne för denna studie, då vi fått 
intresse för att undersöka det aktuella forskningsfältet inom formativ bedömning. 
 
Denna studie är en systematisk forskningsöversikt. Empirin är baserad på vetenskapliga 
artiklar. Bryman (2011) hävdar att syftet med att arbeta med befintliga artiklar är att 
undersöka vad som finns inom det valda forskningsområdet. På grund av att detta arbete inte 
innehåller egen empiri, består studien enbart av resultat från tidigare forskning. I detta avsnitt 
presenteras arbetsprocessen som innefattar litteratursökning, urval av empiri samt 
kvalitetsgranskning. Syftet med forskningsöversikten var att söka och belysa tidigare 
forskning om elevers uppfattningar om formativ bedömning, och lärares uppfattningar och 
användning av formativ bedömning. 
 
4.1 Datainsamling 
 
Innan datainsamling genomfördes till vår forskningsöversikt, lästes material från ett flertal 
databaser för att en generell förståelse för ämnet formativ bedömning skulle bildas. 
Datainsamlingen påbörjades med testsökningar på olika databaser, för att skapa en 
uppfattning av vilket material som fanns tillgängligt. Testsökningarna genomfördes för att 
undersöka vilka sökord som var relevanta att använda. Databasen som använts är Educational 
Research Complete (ERC), då sökorden under testsökningarna inte gav relevanta träffar på 
andra databaser, exempelvis Scopus. De sökningar som gjordes var baserade på 
nyckelbegrepp som fångade in forskningsområdet, däremot behövde anpassningar i form av 
revidering av frågeställningarna göras. Det framkom att det var begränsad mängd av 
vetenskapligt material som tog upp skolämnet hem- och konsumentkunskap, och därför fick 
forskningsområdet breddas till att beröra grundskolan. Tack vare detta beslut, ansåg vi att det 
var möjligt att finna relevant resultat, då all bedömning inom skolan på sätt och vis även 
inkluderar hem- och konsumentkunskap. 
 
Sökningarna som gjorts har innefattat sökord som formative assessment, perception, pupil, 
teacher, experience. Samtliga sökord är på engelska, vilket är språket som valdes, och var det 
första inklusionskriteriet. Detta är på grund av att didaktisk forskning är vanligt att skrivas på 
engelska. Utöver de begrepp som valts ut användes booleska sökoperatorer för att få fram 
relevanta sökresultat. Citattecken användes runt “formative assessment”, vilket avgränsade 
resultaten avsevärt då första mängden sökresultat i testsökningarna var orimliga att bearbeta, 
då det uppkom en stor mängd resultat gällande andra arenor än skolvärlden, exempelvis 
teknikanvändning. Att som forskare kunna göra avgränsningar i sökningar av material, menar 
Patel och Davidsson (2019) är av vikt. För att kunna precisera sökningar till vad som 
eftersöktes, var det andra inklusionskriteriet att avgränsa sökningarna till artiklar publicerade 
efter år 1990, detta på grund av att skolans värld ständigt är i förändring och att vi ville 
använda oss av forskning som vi anser ännu är relevant inom ämnet. Det tredje 
inklusionskriteriet var att alla artiklar skulle vara granskade, peer-reviewed, vilket har 
innebörden att experter har kvalitetsgranskat och säkerställt hög trovärdighet (Bryman, 2011). 
Empirin valdes ut från två databassökningar som genomfördes, se bilaga 1. I den första 
sökningen uppkom 51 träffar, respektive 44 på den andra sökningen. Totalt lästes 21 abstracts 
från samtliga resultat, och av dessa valdes 12 ut för läsning av fulltext. Efter läsning 
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exkluderades fyra artiklar då de ej ansågs relevanta för frågeställningarna. Två artiklar har 
inkluderats i forskningsöversikten genom en kedjesökning, då dessa artiklar hittades i 
referenslistor i andra vetenskapliga artiklar. Urvalsprocessen av artiklar finns presenterat i ett 
flödesdiagram, se bilaga 2. Artiklarna som inkluderades genom kedjesökning, valdes då de 
ansågs relevanta till vårt ämne, och för att dessa hade ett särskilt inriktat fokus på en av våra 
frågeställningar. 
 
4.2 Databearbetning 
 
Efter urvalsprocessen av empiri genomfördes fulltextläsning och kvalitetsgranskning av de tio 
utvalda vetenskapliga artiklarna. Kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av en lista med 
kriterier för att säkerställa artikelns kvalitet, se bilaga 3. Denna lista bestod av 17 frågor, där 
varje fråga som besvarats med ja, resulterade i ett poäng. De frågor som inte kunde besvaras 
med ja, exempelvis om frågan ej var relevant för artikeln, resulterade utan poäng. Ett antal av 
frågor kunde ej användas på samtliga artiklar, exempelvis de frågor som enbart berörde 
interventionsstudier, eller om artikelns studie var i kvalitativ eller kvantitativ form. Det 
innebar därför att ingen artikel kunde uppnå maxpoäng. Detta leder till att slutresultatet av 
poängen som presenteras i bilaga 4, varierar beroende på antalet frågor som varit relevanta för 
respektive artikel. Hög poängsättning indikerar en artikel med hög vetenskaplig kvalitet och 
trovärdighet. Bryman (2011) menar att detta bidrar till medvetenhet hos forskaren kring vad 
som karaktäriserar bra och mindre bra material till vidare forskning. Det har konstruerats en 
artikelöversikt efter den genomförda kvalitetsgranskningen, som visar respektive artikels 
uppbyggnad, syfte och slutsats, se bilaga 4. För att förtydliga resultatet har innehållet 
kategoriserats, där lärare och elevers uppfattningar presenteras separat. 
 
 
5 Resultat 
 
Forskningsöversikten består av tio vetenskapliga artiklar, som tillsammans besvarar arbetets 
syfte och frågeställningar. Insamlad empiri består av tio artiklar som berör undervisning i 
olika länder, skolämnen och årskurser. Resultatet är uppdelat utifrån de utformade 
frågeställningarna, och inleds med en presentation av lärares uppfattningar och användning av 
formativ bedömning, för att sedan beskriva elevers uppfattningar om formativ bedömning i 
undervisningen. 
 
5.1 Lärares uppfattningar om, och användning av formativ 

bedömning 
 
Det visas av Antoniou och James (2014) att lärare (n=4) på Cypern har positiva uppfattningar 
om formativa bedömningsmetoder. Däremot fanns det bland de aktuella lärarna i studien en 
begränsad uppfattning om hur det fungerar i praktiken och vilken roll läraren besitter i denna 
form av bedömning. De deltagande lärarna uppgav att användningen av formativ bedömning 
utgår från två olika former. Det upplevs finnas en planerad form som förberetts av läraren 
inför undervisningsmoment, och en oplanerad form som spontant kan framträda under 
diskussion med elever. Studien visar att de lärare som deltog hade varierade tolkningar av vad 
begreppet formativ bedömning innebär inom undervisning. Detta präglar därför också 
undervisningens innehåll, då en brist på enhetlighet genomsyrar lektionerna.  
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Det finns en viss kunskapsbrist hos lärare gällande vad formativ bedömning innebär enligt 
Antoniou och James (2014), exempelvis finns det lärare som anser att all bedömning av 
elever gjord av lärare är formativ bedömning. Antoniou och James (2014) beskriver vidare 
hur en deltagare använder sig av korta fraser eller ord, klistermärken som indikerar en tumme 
upp, eller ett glatt ansikte. Denna bedömningsmetod ansåg denne lärare vara formativ, då den 
visar eleverna vad läraren anser om deras progression. Lärare som använder sig av 
återkoppling likt nämnt ovan visas även i en studie gjord i England av Murtagh (2014). 
Lärarna (n=2) i Murtaghs (2014) studie uppger att de arbetar aktivt med att ge återkoppling 
som ska driva elevernas lärande framåt. De deltagande lärarna uppger att studien som 
genomförts har bidragit till att de utvecklat en självreflektion, då de fick uppleva och 
reflektera kring kvaliteten på deras eget arbete, samt hur den uppfattas och används av 
eleverna. 
 
Förutom ovan nämnda kunskapsbrist inom formativ bedömning bland lärare enligt Antoniou 
och James (2014), visar det sig att bedömningen upplevs bristfällig när bedömningskriterier 
saknas. De deltagande lärarna uppger att det finns en kunskapsbrist mellan dem, då de 
påpekar att de saknar medvetenhet om vad som skall bedömas, och därför inte kan tydliggöra 
vad de efterfrågar från elevernas prestationer. 
 
Atjonen (2014) beskriver att finska lärare (n=126) uppfattar att den stöttning och den positiva 
återkoppling som eleverna tilldelas genom formativ bedömning kan bidra till en ökad 
studiemotivation hos eleverna. Atjonen (2014) hävdar också att diskussion med elever är 
något som uppskattades av de deltagande lärarna i studien, då elevernas styrkor och svagheter 
tydligt framträdde. Samtal elever emellan i form av kamratbedömning var däremot något 
lärarna hade skilda uppfattningar om, då det upplevdes vara tidskrävande, och att det kan leda 
till tidsbrist för andra obligatoriska innehåll i undervisningen. Å andra sidan fastslog 
deltagande lärare att kamratbedömning trots tidsaspekten var ett viktigt inslag i 
undervisningen, då språkbruket från klasskamrater kan upplevas enklare att begripa (Atjonen, 
2014).  
 
Ní Chróinín och Cosgrave (2013) har genomfört en studie på Irland för att undersöka formativ 
bedömning i skolan. Resultatet visar att lärarna (n=5) implementerar kamratbedömning i 
undervisningen, men att de däremot inte vill att det sker för frekvent då de uppfattar att 
eleverna tröttnar på bedömningsmetoden. Lärares uppfattning av formativ bedömning 
presenteras som positiv, då lärarna visade sig vara öppna för mer strukturerade 
bedömningsmetoder, för att ämnet ska upplevas mer seriöst, och bidra till att elever med lägre 
motivation utvecklar ett engagemang i undervisningen. Däremot påvisas en viss skepticism 
bland lärarna, då det framvuxit en oro att detta kan leda till att skolämnet inte längre uppfattas 
lika roligt (Ní Chróinín & Cosgrave, 2013). Tidsaspekten är också något som Ní Chróinín och 
Cosgrave (2013) lyfter. Formativ bedömning kan leda till mer dokumentation om elevernas 
lärandeprocesser, vilket bidrar till en ökad arbetsbelastning för läraren. Det presenteras att 
lärare önskar mer tid för dokumentation, planering och att få utrymme att reflektera över den 
undervisning som bedrivs, för att möjliggöra implementering av formativ bedömning av hög 
kvalitet (Ní Chróinín & Cosgrave, 2013). 
 
Van der Kleij (2019) visar att lärare (n=59) i Australien har positiva uppfattningar om 
formativ bedömning i undervisningen. Lärarna som deltagit i studien uppgav att deras 
bedömningsarbete var av god kvalitet och väl genomarbetad för att ge elever tydlig 
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återkoppling. Resultatet i studien visar däremot att lärarnas uppfattning av kvaliteten inte 
motsvarade vad eleverna ansåg att de fick som mottagare. 
 
5.2 Elevers uppfattningar om formativ bedömning 
 
De elever (n=x) som deltagit i Murtaghs (2014) studie gjord i England, menar att den 
återkoppling som ges sällan är formativ, och att den främst fokuserar på stavfel och andra 
detaljer som inte beaktar ämnesinnehållet. Detta är därför något motsägelsefullt i relation till 
den uppfattning lärarna uppgett som tidigare nämnts. Eleverna påpekar också att den 
återkoppling de får i form av figurer, en tumme upp, eller korta fraser, stundtals är 
svårbegripliga. 
 
Cowie (2005) har genomfört en studie på Nya Zeeland, där elever (n=106) uppgav ett flertal 
informella handlingar som läraren gör i klassrummet och kan associeras till bedömning, bland 
annat diskussioner, frågor, observationer och återkoppling på skriftliga uppgifter. Detta 
värdesätts av eleverna, då de uppgav att det kan bidra till en ökad förståelse över den egna 
kunskapsutvecklingen. Jónsson m.fl. (2018) uppger liknande resultat från Island, då eleverna 
(n=234) anser formativ bedömning som användbart, då det synliggör styrdokumentens 
bedömningskriterier och lärarens förväntningar på dem. 
 
Enligt Cowie (2005) har elever delade uppfattningar om den återkoppling de får i realtid 
under lektioner av sin lärare. Delvis kunde elever se detta som något positivt, då de kunde få 
stöttning av läraren, däremot upplevdes detta samtidigt som bidragande till stress. Eleverna 
ville i dessa fall inte visa upp ett halvfärdigt resultat, i oron om att bli bedömda på något icke 
färdigställt. Eleverna i studien visade att de i stället föredrog stöttning av klasskamrater. 
Eleverna som deltagit i studien av Cowie (2005), visar i majoritet att de föredrar att be om 
hjälp av klasskamrater, och att de därför önskar mer utrymme i undervisningen för sådana 
former av samtal.  
 
I en studie gjord i Slovenien av Sicherl Kafol m.fl. (2017) visades att eleverna (n=11) innan 
införande av formativ bedömning, hade en negativ uppfattning om bedömning. 
Bedömningens roll handlade enligt eleverna främst om var ett summativt betyg kan leda dem 
i framtiden, exempelvis då ett betyg kan vara avgörande för kommande studier eller arbete. 
Bedömning uppfattades tidigare av eleverna som en form av belöning eller bestraffning. 
Resultatet av studien visar att eleverna kom till insikt att en summativ bedömning inte bidrog 
till ett utvecklat lärande, och att det primära syftet med formativ bedömning var att hjälpa 
dem utvecklas. Bedömningen hade genom studien blivit en naturlig del av undervisningen, 
och en vetskap hade vuxit fram hos eleverna om att den formativa bedömningen kan bidra till 
långsiktig kunskap.  
 
Rakoczy (2019) har genomfört en studie i Tyskland, där undersökning gjorts på elevers 
uppfattningar om formativ bedömning. Resultatet påvisar att eleverna (n=620) inte kunde se 
att återkopplingens meningsfullhet bidrog till ökade prestationer i skolan. Harris m.fl. (2014) 
har gjort en studie på Nya Zeeland som likt Rakoczy (2019) visar negativa uppfattningar i 
större utsträckning än övriga artiklar. I studien visar elever (n=193) en viss antydan till 
obehag av att ta emot återkoppling från sina lärare. Eleverna i fråga menar att de kopplar 
bedömning till att de känner en utsatthet, och en rädsla för misslyckande. Genom införandet 
av formativa bedömningsmetoder, kunde det däremot ses i studiens resultat att de negativa 
upplevelser som kan förekomma har minskats enligt eleverna (Harris m.fl., 2014).  
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Van der Kleij (2019) påvisar att elever (n=186) i Australien visar en önskan om mer avsatt 
undervisningstid till att arbeta med den återkoppling som getts. De upplever att de får för stort 
ansvar, då återkopplingen stundtals blir för abstrakt och svår att applicera på sin fortsatta 
progression. Vidare visar Van der Kleij (2019) att eleverna inte finner det nyttigt att få 
bedömning som omfattar en hel grupp. I stället önskar de mer individuell bedömning och som 
ges kontinuerligt, då detta är vad som krävs för att göra bedömningen meningsfull för deras 
lärande. 
 
Avslutningsvis visar Jónsson m.fl. (2018) att det förekommer meningsskiljaktigheter mellan 
lärare och elever gällande uppfattningen av hur återkopplingen fungerar i undervisningen. 
Lärare uppger att de tillhandager framåtsyftande återkoppling kontinuerligt till sina elever, 
däremot upplevs inte detta av eleverna som hävdar att de inte mottagit återkoppling om sitt 
lärande. Det råder dock en enighet mellan lärare och elever i studien gällande 
bedömningsmetoder som kamratbedömning och självbedömning, då båda grupper föredrar att 
dessa används, men att det inte får förekomma för ofta. 
 
6 Diskussion 
 
Nedan följer denna forskningsöversikts diskussionsdel, som lyfter upp diskussion både kring 
studiens metod samt resultat. 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras metoden för denna forskningsöversikt, samt vad som varit dess för- 
och nackdelar under arbetsprocessen. 
 
6.1.1 Styrkor och svagheter 
 
Pilotsökningen genomfördes i Educational Research Complete (ERC) och Scopus. I Scopus 
framkom inget relevant resultat utan allt material är funnet i ERC. Under slutskedet av 
arbetsprocessen kring denna forskningsöversikt, granskade vi vårt eget material och 
arbetsprocess, och slutsatsen kunde dras att det borde ha gjorts fler testsökningar i flera 
databaser, då relevant forskning som kunde varit värdefullt för resultatet kan ha undgått oss.  
 
I arbetsprocessen genomfördes testsökningar innan de huvudsakliga databassökningarna. 
Detta gjordes för att skapa en uppfattning om vilket material som fanns tillgängligt. Att arbeta 
med formativ bedömning inom enbart skolämnet hem- och konsumentkunskap, visade sig 
vara en utmaning. Material var svårt att finna, därför blev syftet för denna forskningsöversikt 
breddad till att handla om formativ bedömning inom hela skolans verksamhet, och inte inom 
något ämnesspecifikt. Genom att arbeta med material som även inkluderar andra skolämnen, 
kunde materialet beröra hela grundskolan, och därför även innefatta hem- och 
konsumentkunskap som var vår ursprungliga önskan. 
 
Den empiri som använts i denna forskningsöversikt, innefattar forskning från ett flertal olika 
länder, exempelvis Cypern, Finland, Irland, Slovenien och Nya Zeeland. Detta var ett beslut 
som fick tas, då det saknas tillräcklig mängd forskning från Sverige inom fältet som berör 
denna studies syfte och frågeställningar. Därför fick denna forskningsöversikt ändras gällande 
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vilket område som skulle undersökas, då vi beslutade att studien behövde beröra fler länder 
för att få ihop tillräckligt med material.  
Detta är både en styrka och en svaghet, en styrka då forskningsöversikten visar hur 
undervisning genomförs internationellt inom länders olika skolsystem. Samtidigt kan det ses 
som en svaghet då det är en utmaning att ställa olika skolsystem mot varandra, och genom 
detta få fram ett resultat som behandlar bedömning i alla skolor generellt. Detta innebär också 
att denna forskningsöversikt inte kan direkt visa hur verkligheten ser ut i den svenska skolan, 
utan visar enbart en generell bild av hur lärare och elever i olika länder kan uppfatta formativ 
bedömning. Vid kvalitetsgranskning av de vetenskapliga artiklarna, borde det lagts mer arbete 
på urval utifrån land, då det används artiklar som berör skolsystem vi ej är bekanta med, och 
därför ej kan veta hur applicerbar informationen blir till våra frågeställningar. 
 
6.1.2 Artikelanalys och bearbetning 
 
För att sökningarna skulle ge resultat valde vi att avgränsa publikationsår från år 1990 till 
2022. Detta kan i efterhand ses som en onödig lång tidsperiod, då det resultat vi fann och 
ansåg relevant var alla skrivna inom de senaste 15 åren. Trots förhoppningar om nyare 
material i forskning, fick artiklar inkluderas trots att de publicerats för flera år sedan och att 
mycket hänt inom skolans verksamhet. Detta val gjordes då materialet som uppkom 
fortfarande besvarade de fastställda frågeställningar och syfte för denna studie, och på detta 
vis fortfarande kunde ses som relevant material. En styrka i vår arbetsmetod var att båda läste 
igenom samtligt material, för att sedan kunna föra en givande diskussion om innehållet och 
hitta de fokusområden vi ville använda oss av i forskningsöversikten. I vissa av artiklarna 
gick det att utläsa att etiska aspekter har beaktats, och i andra har det ej framgått. 
 
Flertalet kvalitativa artiklar har används och detta kan ses som en styrka då kvalitativ 
forskning ofta inkluderar intervjuer eller enkätundersökningar, vilket är former som på ett 
relevant sätt besvarar frågeställningarna i denna forskningsöversikt. Kvalitativa studier har 
enligt Patel och Davidsson (2019) ett större fokus på ord och språk, i stället för exempelvis 
statistik. Detta har varit av vikt för denna forskningsöversikt, då deltagarna i de kvalitativa 
studierna med egna ord fått uttrycka sina uppfattningar om formativ bedömning. De utvalda 
artiklarnas innehåll öppnade upp för ett intresse av lärares användning av formativ 
bedömning, då en stor del av innehållet i artiklarna berörde detta ämne. Under 
arbetsprocessen valdes därför att inkludera ett tillägg till en av våra frågeställningar. En av 
våra frågeställningar, som från grunden enbart berörde lärares uppfattningar om formativ 
bedömning, fick därefter även handla om hur lärare använder sig av formativ bedömning.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Resultatdiskussionens fokus läggs vid lärares kunskapsbrist om formativ bedömning samt 
undervisningens ramfaktorer.  
 
Resultatet som går att utläsa ur den empiri som valts, visar att det förekommer en 
kunskapsbrist hos lärare gällande formativ bedömning. Som nämnt av Antoniou och James 
(2014), beskriver de deltagande lärarna i studien att de inte har tillräckligt med kunskap om 
användandet av formativ bedömning i undervisning. Trots positiva uppfattningar om formativ 
bedömning, samt att de uppger att de använder sig av det, går det att se i resultatet att det 
framgår skilda meningar om vad formativ bedömning faktiskt innebär, och hur det kan ske i 
praktiken. Detta resultat kan även ses av Murtagh (2014) där lärarna använder sig av 
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återkoppling i form av korta fraser eller symboler, för att visa eleven var deras kunskapsnivå 
ligger. Säljö (2014) menar att lärande enligt Piagets tankar främst handlar om 
lärandeprocessen, i stället för slutresultatet.  
 
Lärandeprocessen är även det centrala temat inom formativ bedömning, då eleven löpande 
genom sin arbetsprocess skall få återkoppling. Lundahl (2014) lyfter hur formativ bedömning 
kan användas i undervisning. Strategierna som konstruerats av Lundahl (2014) innefattar 
bland annat att lärare skall ge återkoppling som fungerar framåtsyftande för elevens 
kunskapsutveckling. Med denna strategi i åtanke, kan det därför ses att de berörda lärarna i 
Antoniou och James (2014) och Murtaghs (2014) studie saknar tillräcklig kunskap om hur 
formativ bedömning bör fungera i praktiken. Eleverna som deltagit i Murtaghs (2014) studie 
uppger att den bedömning som består av korta fraser eller symboler, i form av tumme upp 
eller glada ansikten, ofta är svårbegripliga och att det inte ger någon information om elevens 
kunskapsnivå. En återkoppling likt vad eleverna uppger att de mottar från sina lärare, brister i 
det Lundahl (2014) lyfter i sina strategier, då återkopplingen bör innehålla något som 
utvecklar elevens tänkande vidare. Denna återkoppling bör visa elevens aktuella 
kunskapsnivå, vad slutmålet innebär, och tillvägagångssättet som eleven behöver för att nå det 
tänkta målet.  
 
Det går alltså att se en meningsskiljaktighet mellan de deltagande lärarna och eleverna i 
Murtaghs (2014) studie, och en problematik kan uppstå, då lärarna lever i en uppfattning att 
deras arbete inkluderar formativa bedömningsmetoder, samtidigt som elever upplever att de 
sällan får ta del av en sådan form av återkoppling. Hjälmeskog (2019) beskriver att det finns 
ett ansvar hos läraren då den styr undervisningen, och är aktören i klassrummet som behöver 
ta flertal beslut. En kunskapsbrist hos läraren gällande formativ bedömning, leder till att 
återkopplingen eleverna får kan vara bristfällig, och elever kan likt deltagarna i Rakoczy 
(2019) dela uppfattningen att återkopplingen inte är meningsfull. Det är av vikt att läraren har 
kunskap för att kunna anpassa undervisningen till alla elever, och därför kan det utifrån 
resultatet i Rakoczys (2019) studie ses att lärare behöver mer utbildning om 
bedömningsmetoder, då det i slutändan är eleverna i fråga som förlorar på en bristande 
undervisning.  
 
Som nämnt i resultatdelen, framgår det av Cowie (2005) att elever uppskattar den stöttning 
som ges av läraren för att bemästra olika arbetsuppgifter, samtidigt framgår det dock 
ingenting om att eleverna blir utmanade till att utveckla en mer avancerad kunskap. Elevens 
lärandeprocess är i ständig rörelse, och enligt Säljö (2014) bör därför elever hela tiden bli 
utmanade med hjälp av stöttning av lärare, till att lära och förstå och ta till sig ny kunskap i en 
process mot den proximala utvecklingszonen. Om lärare inte förser elever med uppgifter där 
deras kunskap utmanas, eller om det är för hög svårighetsgrad på uppgifter för elevens 
kapacitet, kan eleven känna sig uttråkad och tappa motivationen till ett fortsatt lärande (Säljö, 
2014). Detta kan ställas i relation till undervisningssituationen i Antoniou och James (2014) 
studie, där elevanpassningar ej görs. Om elever med olika kunskapsnivå blir tilldelade samma 
uppgift, kan det leda till att svaga elever får för svåra uppgifter, samtidigt som högpresterande 
elever inte blir tillräckligt stimulerade för att uppnå ny kunskap. Sivenbring (2016) hävdar, 
som tidigare nämnt i bakgrund, att elever som inte får anpassade uppgifter, riskerar att tappa 
studiemotivation. 
 
Van der Kleij (2019) lyfter i sin studie hur elever önskar mer tid till att arbeta med den 
återkoppling de blivit tillhandahållna, då det finns en upplevelse att de får ta del av 
framåtsyftande återkoppling, men ingen tid till att göra förbättringar. Med tanke på de få 
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undervisningstimmar som Lgr11 (2019) fastställt för ämnet hem- och konsumentkunskap, 
som nämnts i bakgrund, är det en utmaning för lärare inom ämnet att implementera en 
formativ bedömning i undervisningen. Detta antagande är grundat på det resultat Ní Chróinín 
och Cosgrave (2013) presenterat, då lärare uppgett att formativ bedömning leder till en ökad 
arbetsbelastning.  
 
Ní Chróinín och Cosgrave (2013) uppger att lärarna uttrycker ett behov av mer avsatt tid för 
planering, dokumentation av elevers prestationer och reflektion över undervisningen. Det går 
alltså att utläsa en önskan både hos lärare och elever att det krävs mer tid i undervisningen, för 
att kunna arbeta med formativ bedömning på ett gynnande sätt. Hjälmeskog och Höijer (2019) 
styrker att det är en utmaning att möjliggöra tid i undervisningen för elever att reflektera kring 
sin arbetsprocess och sitt lärande. Ett tillvägagångssätt lärare kan använda sig av är att 
implementera kamratbedömning i sin undervisning, då detta kräver mindre tid av läraren som 
behöver se alla elevers prestationer samtidigt. Det möjliggör även ett medvetande hos eleven 
då de reflekterar över sitt eget arbete när de får bedöma andra elever. Att använda sig av 
kamratbedömning är något eleverna i Cowies (2005) studie föredrog som bedömningsmetod. 
Atjonen (2014) lyfter i sin studie att kamratbedömning ansågs tidskrävande av lärare, och att 
det var en faktor i undervisningen som ledde till tidsbrist för andra moment. Däremot kunde 
det läsas i Atjonen en slutsats att trots utmaningarna, är det en fördel att använda sig av 
kamratbedömning, då återkopplingen upplevdes lättare att förstå när eleverna använde ett 
lättare språkbruk mellan varandra. En underlättande faktor för lärare, är ett tydligare regelverk 
fastställt i styrdokument, då lärare idag enligt Palojoki och Ekström (2019) har en svårighet 
att göra egna avväganden och tolkningar, när styrdokumentens innehåll idag upplevs ge 
knapphändig information och ofta är otydligt framskrivna. Sammanfattningsvis, kan sägas att 
lärare idag behöver tydligare information och stöd, för att i sin tur kunna ge detta till sina 
elever i form av formativ bedömning, och skapa en utvecklande undervisningsmiljö. 
 
De ramfaktorer Lindblom (2016) presenterat som nämnt i bakgrund, exempelvis tid och lokal, 
kan ha en negativ inverkan på lärarens förmåga att uppfatta elevernas kunskaper. Om en lokal 
är dåligt utformad, försvårar detta för läraren att se alla elevers ageranden, som i sin tur leder 
till att dokumentationen av elevers kunskaper blir bristande när läraren missat viktiga 
moment, enbart på grund av lokalens utformning. 
 
7 Slutsats 
 
Under arbetsprocessen har svårigheten lyfts kring att undersöka elevers uppfattningar om 
formativ bedömning, och att det finns en begränsad mängd vetenskapligt material som 
inkluderar elevers perspektiv. När perspektivet breddas och inkluderar andra länder än 
Sverige, kan vi konstatera att det går att finna material där elevers uppfattningar om formativ 
bedömning går att utläsa och därmed möter våra frågeställningar. Den slutsats som kan dras 
från resultatets empiri, visar att lärare har en kunskapsbrist gällande användandet av formativ 
bedömning, och att detta inte gynnar elevernas kunskapsutveckling. Lärare uppfattar tidsbrist 
som avgörande gällande om de kan använda formativ bedömning fullt ut, men att lärarna har 
precis som eleverna, en positiv syn på bedömningsmetoden. Däremot visar det sig att elever 
påtalar en diffus återkoppling, som stundtals är svårtolkad och som inte främjar en fortsatt 
utveckling. Att undersöka hur den formativa bedömningen upplevs av lärare och elever i den 
svenska skolan, är av intresse för vidare forskning. Ett perspektiv att använda kan då vara att 
göra detta inom skolämnet hem- och konsumentkunskap, då detta är ett skolämne där 
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bedömningsmetoden fungerar väl med ämnesinnehållet, samt att det är generellt lite forskning 
som bedrivs inom skolämnet. 
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9 Bilagor 
9.1 Bilaga 1 

Sökhistorik 
 
Datum Databas Sökord/Avgränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Urval  

2022-

02-14 

ERC "formative assessment" teach* student* 

interpretation*. 

Avgränsningar: Engelska, peer-reviewed, 

publicerat mellan 1990–2022 

51 11 7 

2022-

02-17 

ERC “formative assessment” AND pupil*AND 

perception*. Avgränsningar: Publicerat 

mellan 1990–2022, Engelska, peer-

reviewed 

44 10 5 
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9.2 Bilaga 2 
Flödesdiagram 
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9.3 Bilaga 3 
Kvalitetsgranskning 
 

1. Är hypoteser, syfte och/eller eventuella frågeställningar klart beskrivna? 
 

2. Är problemet och rationalen för studien tydligt beskrivet? 

 
3. Är väsentliga begrepp definierade?  

 

4. Kvalitativ artikel: Får vi kunskap om forskarens förförståelse/perspektiv? 

 

5. Var urvalsstrategin lämplig med tanke på syftet?  

 

6. Kvantitativ artikel: Framgår det tydligt utifrån vilka grunder urvalets storlek bestämdes?  

 

7. Är egenskaperna/karaktäristika hos de deltagare som ingår i studien tydligt beskrivet? 

 

8. Interventionsstudie: Är försökspersonerna randomiserade till interventionsgrupp(er)? 

 

9. Interventionsstudie: har interventionen (programmet/en ny form av undervisning etc.) som ska jämföras beskrivits tydligt? 

 

10. Har studien använt en adekvat datainsamlingsmetod?  

 

11. Har vilken typ av instrument som använts (ex enkäter, intervjuguider och observationsscheman) samt tillvägagångssättet vid 

datainsamlingen tydligt beskrivits? 
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12. Har vilken typ av instrument som använts (ex enkäter, intervjuguider och observationsscheman) samt tillvägagångssättet vid 

datainsamlingen tydligt beskrivits? 

 

13. Har etiska aspekter beaktats? 

 

14. Är de viktigaste resultaten av studien tydligt beskrivna? 

 
15. Svarar resultatet mot syftet?  

 

16. Har man tagit hänsyn till eventuella bortfall i resultatet? 

 

17. Är resultaten praktiskt relevanta?   
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9.4 Bilaga 4 
Artikelöversikt 
 

Författare 
Publikationsår 

Design Syfte Metod Urval 
Land 

Slutsats Poäng 

Sicherl Kafol, 

B., Kordeš, U., 

& Holcar 

Brunauer, A. 

(2015) 

Kvalitat

iv 

Involvera elever i 

självbedömning och 

kamratbedömning.  

Utveckla 

självreglerande hos 

elever.  

Inledande 

tvärsnittsstudie, övergång 

till flertal fallstudier för 

att visa 

förändringsprocess.  

 

Internationell skola, 

elever (n=11), 13 år 

gamla.  

Slovenien. 

Vikten av formativ bedömning 

visas, och kan ändra elevers 

attityder kring bedömning som en 

form av bestraffning eller belöning.  

Elever utvecklade ett självständigt 

lärande 

10/14 

Rakoczy, K., 

Pinger, P., 

Hochweber, J., 

Klieme, E., 

Schütze., & 

Besser, M. 

(2019) 

Kvantita

tiv 

Undersöka om och hur 

formativ bedömning 

kan påverka elevers 

intresse och 

prestationer i 

matematik. 

Fältstudier med enkäter 

före och efter.  

Indelning av 

interventionsgrupp och 

kontrollgrupp.  

 

Interventionsgrupp fick 

skriftlig formativ 

bedömning av lärare. 

Lärare (n=26) i 

matematik, med sina 

aktuella elever (n=620) 

i årskurs 9.  

Tyskland. 

En påvisad ökning av intresse bland 

elever. Däremot ingen förändring i 

elevernas lärandeprocesser.  

12/15 

Ní Chróinín, D., 

& Cosgrave, C. 

(2013) 

 

Kvalitat

iv 

Undersöka vikten av 

att implementera 

bedömning i 

grundskolans 

Longitudinell studie. 

Kvalitativa intervjuer i 

flertal fokusgrupper.  

Lärare (n=5) under 40 

år, arbetande på 

grundskolor. Alla har 

Användning av formativ 

bedömning utvecklar kvaliteten på 

12/14 
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undervisning av idrott 

och hälsa.  

undervisat mellan 1–14 

år.  

Irland. 

undervisningen inom idrott och 

hälsa.  

Lärare och elevers uppfattningar 

om skolämnet utvecklades positivt.  

Jónsson, Í.R., 

Smith, K., & 

Geirsdóttir, G. 

(2018). 

 

Kvantita

tiv 

 Syftet är att påvisa 

variationen av lärare 

och elevers 

uppfattningar kring 

återkoppling, med 

formativ bedömning i 

fokus.  

 Enkätstudie, som gått 

igenom ett för-test med 

två elevgrupper, 6 lärare 

och en expert.  

 

Enkät bestod av 30 

påståenden för både 

elever och lärare. En 

svarsskala från 1–5.  

Lärare (n=56) och 

elever (n=234) deltog 

från tre olika skolor, 

samtliga över 18 år. 

Svarsfrekvens elever: 

Skola 1:58% 

Skola 2:68% 

Skola 3:51%. 

Island. 

 Studien bekräftar tidigare 

forskning, som visar ett 

forskningsgap om elever och lärares 

erfarenheter av hur bedömning 

används.  

 

Resultatet visade att ju starkare 

formativ bedömning är 

implementerat, desto starkare 

dialog mellan lärare och elever.  

13/14 

Murtagh, L. 

(2014).  

 

Kvalitat

iv 

 Syftet är att undersöka 

bedömningsarbetet hos 

två erfarna lärare med 

liknande 

förutsättningar, för att 

påvisa deras 

uppfattningar om 

bedömningsarbete. 

 Flertal observationer, 

fokusgrupper, 

semistrukturerade 

intervjuer med lärare 

samt elever, analys av 

elevuppgifter.  

Lärare (n=2), som 

undervisar årskurs 6.  

Elever (n=x). 

England. 

 Studien visar hur två lärare 

använder bedömning både muntligt 

och skriftligt. Eleverna visar tydligt 

att de önskar mer beskrivande 

återkoppling. Elevers inflytande har 

ökat i lärandeprocessen genom 

studien.  

10/13 

Van der Kleij, F. 

(2019).  

Kvalitat

iv och 

kvantita

tiv 

Syftet är att undersöka 

skillnader i lärare och 

elevers uppfattningar 

om återkoppling.  

Artikeln är baserad på två 

studier. Studie 1: enkät 

med både kvantitativ och 

kvalitativ form. Studie 2: 

Lärare (n=59), elever 

(n=186) från fem olika 

skolor. Elever i åldrar 

mellan 12–16.  

Studien visar att lärare uppfattar en 

högre kvalitet i deras bedömningar, 

jämfört med hur eleverna mottar 

den.  
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enkät med kvantitativ 

form.  

Australien. 

 

Antoniou, P., & 

James, M. 

(2014).  

Kvalitat

iv 

Syftet är att undersöka 

hur formativ 

bedömning 

implementeras i 

undervisningen på 

Cypern. 

Observationer i klassrum, 

24 lektioner. 

 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Djupgående intervjuer. 

 

Analys av elevers 

arbeten. 

 

Lärare (n=4) i 

grundskola, åk 3–4. 

Arbetserfarenhet mellan 

8–18 år. 

Cypern. 

Resultatet visar på fem olika 

processer av formativ bedömning. 

Det visas en förvirring kring 

tolkning av konceptet, och 

svårigheten att implementera detta i 

undervisning.  

11/13 

Cowie, B. 

(2005). 

Kvalitat

iv 

Syftet är att presentera 

elevers uppfattningar 

om bedömning inom 

naturvetenskapliga 

ämnen. 

Fas 1: Intervjuer. 

Fas 2: Observationer + 

intervju med lärare.  

Fas 1: Elever (n=31) 

och deras lärare (n=1). 

Fas 2: Elever (n=75).  

Nya Zeeland. 

Resultatet visar att elever menar att 

bedömning formar vad det innebär 

att vara elev i klassrummet.  

10/13 

Atjonen, P. 

(2014). 

Kvalitat

iv + 

Kvantita

tiv 

Syftet är att analysera 

lärares uppfattning på 

elevers bedömning.  

Enkät i fem delar. Lärare (n=126) som 

deltog i konferenser i 

Finland mellan augusti-

november 2012. 

Finland 

Studien visar att det finns faktorer 

som försvårar bedömning - rättvis 

tolkning, elever med särskilda 

behov och elevers heterogenitet.  
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Studien visar att varierade 

bedömningsmetoder och stöd från 

styrdokument underlättade lärares 

arbete. 

Harris, L.R., & 

Brown, G. 

(2014). 

Kvantita

tiv 

Syftet är att bidra till 

kunskapen om hur 

elever förstår och 

upplever återkoppling 

i klassrummet.  

Enkät i tre delar, del 1: 

Elever ska utifrån en lista 

besvara vilka 

bedömningsformer de 

mött. Del 2: Enkät med 

en svarsskala 1–6. Del 3: 

Elever fick rita en bild av 

sina upplevelser av 

bedömning 

Elever (n=193). Från 13 

klasser, från 11 skolor. 

Nya Zeeland. 

Elever beskrev återkoppling som 

något positivt, och menar att de 

negativa känslor som kan uppstå, 

minimeras med formativa 

bedömningsformer. 
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